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la criză politic» la conflict deschis
Ce se petrece acum la Moscova 

nu este criză politică, ci o luptă 
deschisă pentru putere, inter
pretată și ea in manieră rusească. 
~ ’ i și

al- 
trimis 

Siberie. 
oamenii

Unii, ca în basme, sunt buni 
frumoși, doldora de calități, 
ți-s rai și urâți, buni de 
în atât de primitoarea 
De aceea s-au repezit 
politici să facă declarații că spri
jină procesul democratic din 
Rusia și pe Boris Elțîn, președin
te ales prin vot universal și con
firmat la referendumul din a- 
prilie. Este de înțeles că nu ne 
este indiferent ce se Întâmplă 
acolo, însă este hazardat să iei 
ca literă de lege doar ce atitudi
ne au americanii, pe care toți 
li urmează fără prea multe ezi
tări.

în Rusia a fost o lungă 
politică, un adevărat nod pe care 
după faimoasa pildă a lui Ale
xandru Macedon, Boris Elțîn l-a 
tăiat. Și acum, este un 
deschis. în lumea modernă 
acestui sfârșit de frământat 
col, la asemenea practici se 
curge doar Intr-o situație insolu
bilă. Totul ar fj cât se poate de 
simplu dacă s-ar ști cu exactitate 
că unul, adică I’.oris Elțîn, este

criză

conflict 
a 

sc- 
rc-

campionul democrației, iar altul 
ar dori o revenire a comunismu
lui. Situația nu este atât de net 
delimitată, o reîntoarcere la ve
chiul sistem sovietic nu mai esie 
posibilă. Numai bărbații noștri 
politici se mai tem de reinstau- 
rația comunistă, de aceea repeta, 
în mod automat, niște fraze 
reotipe amintind că limba 
încă înlemnită.

Rușii au fost, sunt și vor 
imprevizibili. Atașamentul 
pentru cineva este de 
sentimentală. Și sentimentele lor 
se pot schimba, aparent fără 
motive. Insă starea de spirit a 
rușilor s-a degradat, mai bine zis 
s-a prăbușit, încât atitudinea lor 
este în plină schimbare. De aceea 
lucrurile nu sunt deloc limpezi 
La Moscova.

Mai este un element de luat în 
seamă în această luptă: cât va 
ține neutralitatea armatei, de
clarată doar din gură de minis
trul Pavel Gracev, și a celebrei 
securități. Expectativa va 
foarte puțină vreme. Dacă 
acționa, situația din Rusia 
degenera spre război civil, 
oarece în momentul politic 
tual despre o reconciliere

între 
mai

in

Următoarele liste privind plățile 
la sistemul Vitans, punctul Hațeg 

în ziarul de sâmbătă
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nalâ, politică, de un pact 
adversari redutabili, nu 
poate fi vorba.

Unica alternativă de luat 
seamă sunt alegerile anticipate
atât pentru parlament, cât și 
pentru președinte. Se va accepia 
o astfel de ipoteză, deja avansa
tă ? Aceasta este cheia deschide
rii ușilor care și le-au trântit în 
nas vechi prieteni ajunși, para
doxal, pe baricadele diferite 
democrației Pentru că toți 
declină pentru democrație 
reformă în Rusia.

Deocamdată președinții 
republicile CSI au făcut, cel puțin 
o parte din ei — Nursultan 
zarbaev din Kazahstan, un 
plomat și om cu fler, chiar 
Mircea Snegur — au făcut 
clarații de fidelitate pentru gestul 
ferm al lui Boris Elțîn. Ori știu 
mai multe, cum e și firesc, despre 
sorții conflictului actual de pute
re, or știu tot atât de puțin 
și Bucureștiu] nostru.

După victoria stângii democra
tice din Polonia a intrat spaima 
în sufletele politicienilor care se 
pripesc în a crede că, iată, este 
o ofensivă a comuniștilor. Nimic 
mai fals decât să tragi asemenea 
concluzii. Ideea cea mai limpede, 
desprinsă din acești aproape patru 
ani în care s-au petrecut eve
nimente cât într-un deceniu, este 
că timpul comunismului a trecut.

Tiberiu SPĂTARI
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Ce trebuie să știe 
posesorii de autovehicule

a.c. au fost 
înscriere a 

examinare 
dobândirea

■ ' 1
categoriile 

ftira școală, taxa este

Accident mortal
La Petrila, în ziua de 21 septembrie, în jurul orei 10,30, 

șoseaua principală s-a produs un grav accident de circulație, 
urma căruia copilul Ionel Marius Chițu, în vârstă de numai 
ani, .și-a pierdut viața. Minorul era împreună cu mama sa 
trotuarul din fața bisericii de lângă Școala nr. 6 Petrila și
desprins brusc traversând șoseaua, fiind scăpat de sub suprave
ghere, timp in care pe carosabil gonea autobasculanta 31 IID 8981, 
condusă de Anghel Căpățână din Petroșani.

Acesta nu l-a „prins" in câmpul său vizual, lovindu-j cu bara 
de direcție direct in cap, copilul decedând pe loc. Poliția din 
Petroșani face cercetările de rigoare pentru a stabili vinovăția 
autorului tragicului accident.

Starea de jale .și de doliu stăpânește acum tot orașul. (D.N.)
................ ..................... .
PRIMIM LA REDACȚIE :

O durere a pensionarilor 
din Vuican

într-un 
„Zori 

Li- 
Va-

In urmă cu câteva luni, 
articol publicat de ziarul 
noi", intitulat „Mineriadele" 
ga Sindicatelor Miniere din 
lea Jiului asigura pensionarii mi
nieri din Valea Jiului de integri
tatea drepturilor câștigate. A- 
ceastă asigurare era exprimată 
astfel: „Noi apărăm principiul po
trivit căruia un drept câștigat nu 
mai poate fi pierdut". Atunci, 
pensionarii In cauză au apreciat 
această expresie, care reprezenta 
o garanție a viitorului. Dar au 
fost foarte dezamăgiți la 1 sep
tembrie a.c., când au fost puși în 
fața unui lucru la care nu se aș
teptau. Contractul colectiv de 
muncă pe 1993—199^ dintre RAH 
(România și Liga Sindicatelor Mi
niere Valea Jiului precizează, la 
art. 114, al. d, pct. 3, că pen do
nării au alte cote (decât cele a- 
vute) la alocația de cărbune (ju
mătate). Deci putem avea încre
dere în cele spuse de un lider de 
sindicat ?

Un alt necaz e.'.tt creat de că
tre dl. contabil șef al minei Vul
can, care a mai adăugat un „fa
vor” ridicând în mod arbitrar, 
fără cunoștință RAH-ului, pre- 
țu' transportului acestei alocații 
de la 85 lei la 858 lei.

Acest lucru a ceat o stare de

intr-o 
sau 

care 
la 

au

tensiune, prin aceea că, 
localitate — bloc — scară 
palier, locuiesc persoane 
beneficiază de gratuități de 
întreprinderi diferite unde
lucrat, fapt care face ca fiecare 
să beneficieze în mod diferențiat 
ca preț. Astfei că toate între
prinderile au eliberat bonurile 

< suma de 85 lei, numai Vulca
nul la 858.

Noi înțelegem câ transportul 
s-a scumpit, dar acest lucru tre
buia făcut la Un numitor comun 
pentru toate minele din Vale șl 
la coeficient de majorare
rezonabil, corelat cu ceea ce pri
mesc (pensiile).

Același lucru 
In legătură cu 
pentru cei caic
călzire centrală. De ce 
salariați| minelor e un tarif, 
pentru pensionari altul 7 Ne 
trebăni: „Mai putem
„Noroc bun" 7 (noi nu); 
când se va mai perpetua nesigu
ranța zilei de mâine 7 Când va 
fi ocrotită această pătură socială, 
pentru ca să se bucure de zilele 
câte le mal are 7

mal

se manifestă 
suma 
locuiesc

Și 
acordată 
la în- 
pentru 

iar 
în-

spune 
„Până

Consiliul Asociației Pensionarilor
Vulcan

De la 1 septembrie 
modificate taxele de 
autovehiculelor și de 
a celor care aspiră la 
permisului de conducere. Acestea
sunt : ■ TAXE DE ÎNSCRIERE 
e remorci 4200 lei • autovehicule 
până la 3500 kg, 8300 lei • peste 
3500 kg, 16 600 lei • autorizație 
de circulație provizorie (pentru 
15 zile) 850 lei • număr provizo
riu (pentru 2 săptămâni) 11000 
lei. în cazul în care numerele de 
circulație provizorie se predau 
înapoj intacte, se restituie suma 
de 10 000 de lei ■ TAXE DE 
EXAMINARE. Pentru cei care au 
absolvit cursurile școlii de con
ducători auto • Categoria „A“ 
400 lei ■ cat. „B“ 850 lei • cat. 
„A—B“ 850 lei. Pentru cei care 
au urmat cursuri de conducere cu 
instructorii particulari: • cat. „B“ 
4150 lei cat. „A—B“ 5000 lei •

Par teneria
Plauen - Petroșani

t

Astăzi, la Primăria municipiului Petroșani, se va semna un 
protocol de partcncriat româno-german, intre orașul Plauen din 
Germania și municipiul Petroșani. Acesta este „actul final" al 
unei lungi colaborări între Societatea de Cruce Roșie din Germania 
reprezentată în România de dl. Ilarlwig Meier și Subfiliala de 
Cruce Roșie Petroșani, prin intermediul doamnei Silvia Nylas, 
secretara acestei organizații

Reamintim că, la sfârșitul anului 1993, Crucea Roșie germană 
ișl încheie programul de asistență pentru România, retrăgându-se 
oficial, ceea ce înseamnă că semnarea acestui protocol capătă o 
importanță deosebita, in perspectiva colaborării ulterioare roinâno- 
germane. Tot astăzi, domnul Meier va avea o întrevedere cu 
conducerea Regiei Autonome a Huilei Petroșani. (.Șt. G.)

■ Modificări survenite la înscrierea autovehiculelor și 
ia dobândirea permisului de conducere

„C“ 5000 lei. Pentru
»A și „C , 
de 2500 lei.

Pentru redobândirea permisu
lui de conducere care a fost a- 
nulat laxa de examinare este de 
8300 lei.

Pentru REINMATR1CULAREA 
AUTOVEHICULULUI CU NU
MERE NOI sunt necesare urmă
toarele acte. • Chitanță CEC da 
1030 lei, reprezentând taxa 
reinmatriculare • inspecția 
nică a autovehiculului care 
efectuează la Aumservice
• carte de identitate de la 
trul Auto Român • fișa de 
triculare care se poate 
de la Serviciul circulație 
al IJP sau de la birourile 
lație ale polițiilor municipale • 
cerere tip (de la ghișeu) • contra
valoarea numerelor noi, 8400 lei
• dacă se preferă un anumit 
măr, taxa suplimentară este 
16 000 lei.

în vederea eliberării unui 
permis de conducere in caz 
posesorul său reclamă pierderea 
celui vechi sunt necesare urmă
toarele acte : • reclamație depu
să ia organul de poliție pe raza 
căruia s-a constatat pierderea. De 
aici se primește o adeverință pri
vind înregistrarea reclamației • 
publicarea pierderii in Monitorul 
Oficial (aceasta după ce s-a in
trat in posesia seriei .și număru
lui permisului pierdut) • 
tanțâ la CEC pentru suma 
1030 lei reprezentând taxa 
preschimbare permis de conduce
re • două fotografii 3,5 x 4,5 cm
• cererea la Serviciul de Circu
lație al IJP • La IJP Deva a- 
ceste acte se primesc miercurea, 
joia și vinerea, în1 re orele 8—10.

Gluorghe OLTEANU
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Scandalul buteliilor Dale Parlamentului
Miercuri dimineața, în fața 

Primăriei din Vulcan, peste 100 
de oameni au cerut rezolvarea 
situației create la centrul de 
preschimbare a buteliilor din 
Vulcan. Vis-a-vis de această pro
blemă, noi am discutat cu toate 
persoanele implicate și am luat 
act de anumite documente. Ieri 
elimine ilâ ne-u vizitat la redacție 
și dl. Scrgiu Carp. Vom reveni 
cu amănunte. ('!'. VIN'ț’AN)

„Atenție, se li Inii aza!”
Un distins pai lamcntar 

Petroșani a recunoscut în 
noastră, de bună voie și nesilit 
de nimeni, că presa este a patra 
putere în stat. Ca dovadă în spri
jinul acestei afirmații, domnia 
sa ne-a dut următorul exemplu :

In Parlamentul Romanici, a-

din 
fața

lunci când se apropie < 
Televiziunii cu camera de 
vederi, aleșii poporului

„Vine cu
cu repeziciune ziarele 
și se prefac ca niște 
simt extrem de ate.nți 
sc discuta. (V. I.)

V VUV l I, cllA ( 
înfricoșați :
Ei ascund 
sub bancă 
școlari că 
la ceea ce

echipa
: luat 

exclamă 
aparatull”.

IN ENGLEZA, CA ȘI N ROMÂNEȘTE, SUNA MINUNA

U Când ai (Ircpuue, m logic. Caiiu n aj, <iă o
Deși sunt sigur că titlul nu mai are nevoie 

de nici o prezentare, ca să hm cu conștiința 
curata, o vom lace, Esie o sintagmă care, in i\- 
mcncti, este la ordinea zilei: „corect dm punct 
de vedere politic". Fanaticii acestei acțiuni simt 
puritanii, ecologiștii, obezii, handicapațli, mili- 
lanții, negrii, indienii, homosexualii, lesbianele 
și alții ca ei. In general este vorba ele 
oameni car refuză să li se mai spună așa 
le spune lumea acum. Bine, bine, veți 
dumneavoastră, dar cum să le zicî altfel 
gula americană este clară: nu poți jigni.

niște 
cum 

spune 
7 Kc- 
s'cntl-

colita
mentei' concetățenilor „dileriți” Dacă Ic referi 
la un handicapat, vcj spune sau v<‘i seric lin om 
tic talie diferită. Un incilan este un „nativ ame
rican" sau un Indigen. Nu mai există negri in 
America ci doar oameni tic o altă culoare. La 
noi, in Vale, dacă urmărim logica americană, 
niomm lanu ar putea cere sa nu le mai spună 
așa. Ei s-ar putea recunoaște, eventual, ca „na
tivii dm Poiana Miresei", Romul n-ar mai fi 
o persoană de o altă culoare ci, așa cum spunea 
un banc dintr-o epocă apusă, un român vechi. 
(Miha[ BARBU)
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Câtu-i Valea de lungă ți (mai 
puțin) lată, nu există oraș în 
care să nu poată fi văzute tur
me de oi cu „nu ciobănei, vaci, 
capre, cai. Pasc zonele verzi din
tre blocuri, din puținele parcuri. 
Pot fi văzute și pe străzi, unele 
lipsite de supraveghere, cu o 
teribilă inconștiență. Dacă dă o 
ditamai vaca peste o Dacia 500 
^Lăstun", vă dați seama ce se

IN EUROP \ Șl IN LUME,

:J. T.P. are un renume

Cupa Pru liota la 
Delta pa iapa 11 ta 

Iulian Venczel, locul I

S-a făcut ți se face caz de „intrarea" noastră în Europa, Hal 
să fim serioși. Noi suntem in Europa dintotdeauna. Și încă în 
frunte, in multe domenii de activitate, între acestea ți în cel al 
științei și tehnicii în indusuia extractiva.

Argumentele sunt dezarmante pentru oricine ar afirma con
trariul. Numai in acest an, mai exact in cele nouă luni care au 
trecut din el, specialiștii de la Universitatea Tehnică din Petroșani 
au fost invitați ia 13 manifestări științifice internaționale, unde 
au susținut apreciate comunicări despre cele mai noi cuceriri ale 
științei mineritului româneso, comunicări care au stârnit un interes 
larg. Simpla enumerare a țărilor unde ne-att reprezentat cu succes 
cadrele didactice de la UTP este grăitoare: Bulgaria, Ungaria, 
Franța, Finlanda, Suedia. Slovacia, Cehia, Anglia, Italia, Spania. 
Germania, Mexic, Olanda. De-a lungul și cle-a latul mapamondu
lui. Intre cei invitați la aceste întâlniri, conferințe, simpozioane, 
congrese, organizate de mari universități și foruri științifice și 
academice mondiale, se află prot univ. dr. ing. Dumitru Fodor, 
prut. univ. dr. doc. ing. Ștefan Covaci, prof. univ. dr. ing. Andrei 
Maghiari, conf. univ, dr. ing. Emil Marica, conf. univ. dr. ing. 
Dumitru Bâdulescu, șef lucrări ing. Petru Hodor, prof. univ. dr. 
ing. Nicolae Iliaș, șef lucrări ing. Șovin Radu, prof. univ. dr. ing. 
Aurelian Simioncsctt, prof. univ. dr. Vasile Iușan. lcct. univ. Au
rora Stanei, lect. univ. Constantin Buioca, prof. univ, dr. ing 
Fercnc Koronka, conf. univ. dr. ing. Ilie Mitran, conf. univ. dr. 
mg. Tiberiu Corocscu, prof. univ. dr. ing. Alexandru Florei, asist, 
univ. Gabriel Dimirachc, prof. dr. ing. Mircea Georgcscu. lcct 
univ. Ida Zamfir, șef lucrări dr. ing. Vasile Gaiducov, șef lucrări 
dr. ing. Victor .Vad și mulți alții. Un real tezaur de gândire ți 
Inventivitate tehnică și științifică. Și, ca o recunoaștere a calității 
învățământului române:.;.- minier, tehnic, in genera), nu mai de
parte, la Începutul acestui an școlar și universitar la M.skolc, în 
Ungaria, profcsoiului univ. sitar cir. ing. Nicolac Iliaș, rectorul 
Ui P, i s-a decernat in . tehui unei emoționante festivi lăți, distincția 
„SIGNUM AUREUM UNIVEIISITATIS", conferita atât pentru 
meritele profesorului și specialistului Nicolac Iliaș, dar și ca o 
recunoaștere internaționala a Universității Tehnice de la Petroșani.

Nu numai profesorii sunt invit ți, ș| studenții. Pe bază de 
reciproc, late un masiv i?'--:p de 20 de studenți și cadre didactice 
«unt prezenți in isUi lună in Italia, la Universitatea din Torino, 
unde vor .ivea utile schimburi de experiență tehnică, științifici 
și culturală în ansamblu, cu colegii italieni.

Din păcate, așa cum ne spunci si doamna Simona Nonghi, 
secretar cu probleme de relații externe a UTP. efortul valul ir 
a] României, al Ui P pentru fiecare deplasare se cifrează la circa 
•00—1000 dolari pentru fiecare persoana. Cum ’ i.llt.i este tot mai 
puțină ți rr i drămuită riscăm -.â nu putem onora multe din 
rnvitațij in anul viitor. Și ar fi o marc pierdere să stăm acasă. 
»and, pretutindeni undo mergem, ne aflăm printre cei mai buni 
și respectați. Ani mai stat acasa in anii tri cuți, uin același motiv 
— ipsa banilor. Poate ca Istoria nu se va mai repeta și se va 
înțelege, nu numai li Ministerul de resoit dar și la celelalte 
ministere care benefici zn de contribuțiile științifice ale specialiș
ti r noștri, că fără a fi in 1 onlact cu ceea ce se întâmplă pe 
plan mondial, fă i 1 ne impune la cel mai înalt nivel, industria, 
ec mumia românească merg ? pe mi drum închis. Avem inteligență 
d-r nu o folosim i apelăm la străini când ne trebuie un lucru 
pn care îl put- m face noi, poate ni ii bine. Și încă mai d..<m ți 
bani grei pentru a cumpăra ceea ce nu gândit șl realizat alții, 
ignorând ce.a ce avem noi. O reală politică de redresare economică 
înseamnă s.î f >l< mi in primul rând coca ce gândesc și fac ai 
noștri, 1 aplicăm rezult ițele muncii de cercetare a românilor. 
Din nefericire pentru cercetare, s-a uitat, chiar la nivel guverna
mental, de bani. Dacă nu cred- ți. cercetați platformele forțelor 
politice care emit pretenții să guverneze țara și veți vedea că 
«crretarea ști nțifică este Ignorată, trecuta la „și altele". Păi cum 
«ă ieșim cu astfel de concepții din criza economică ?

_______ llorațiu AI LXANDRESC 11

La .Sinaia, cota 2000. in pe
rioada 9—12 septembrie, a avut 
fa concursul do zbor, dol.it cu 
Cupa Prahova, Întrecere inscri- 
•ă m calendarul compc'ițional 
al Fedt rației române di- speciali
tate. Au participat puternicele e- 
chipe din București, Ai ud. Cam- 
p.na, și Petroșani, ultim ( condusă 
d temerarul zburător Rnmeo 
floșla, purtătorul celor mai înal
te grade de responsabilitate to- 
tal A față de înălțimea curajuhri 
celor pe care îi are în instruire 
șl supraveghere.

După terminarea tuturor pro
belor, echipajul Văîi Jiului s-a 
clasat pe locul II pe echipe, du- 
pă formație din capitală.

I,a individual, Iulian Vcnczel, 
• ocupat locul 1 la zborul cu 
parapanta. far Dana Gâinan fi 
jLdiran TrițA 3 a^ dfwal pe to

Islazul orașului — peste tot
poate întâmpla ? In ttrnta cam
paniei de conștientizare pe care 
am dus-o in ziar, unele primă
rii au luat măsuri. La Vulcan, 
de exemplu. Consiliul local a 
adoptat o hotărâre prin care se 
interzice păscutul animalelor pe 
zonele verzi din oraș. Cei ce n'> 
se conformează sunt pasibili de 
a ii amendați. Da, dar una-i ho
tă: â rea, alta punerea ei în apli- 

curi ceva mu modeste.
Clubul din Petroșani dispune 

rin cele mai bune aparate de zbor 
— pm.ipante — la nivel republi
can șl ,irc 4 sportivi nominalizați 
in lotul național din totalul d« 11 
plus 2 rezerve, cât cuprinde o 
formație reprezentativă, partici
pantă la concursurile internațio
nale.

Pentru menținerea în AER □ 
acestei activități cg caracter spor
tiv dar și aplicativ pe pjan prac
tic ți social, clubul „Temerarii" 
are urgentă nevoie (Je sprijin. 
O sponsorizare imcdi/ită din par
tea celor mai puternici ngențl 
economic] din teritoriu, RAM, 
l iga sindicalelor miniere, alte 
socif'taț! comerciale, A.r înlesni 
aproape în totalitate confecționa
rea pe plan local a unor apaiate 
dv zbor (Dvre1 KEAMȚW) 

care. încă 11-ain auzit ca vreun 
„contravenient" să ii fost amen
dat. Și, slavă Domnului, paște 
murgul în continuare. In plină 
zonă centrală, pe un deal cu 
pomi (o fostă proprietate parti

Intr-iin interviu recent, dl. 
Marko Beta, a zis că a făcut pu
blic memorandumul UDMH î- 
nainte de a-1 fi înmânat d-nci 
Calherine Lalumiere. Fiindcă, a 
zis domnia sa în continuare, l-a 
publicat in presa de limba ma
ghiară. Reiese, de aici, necesita
tea imperioasă pentru membrii 
Convenției Democratice de a 
invăța limba maghiară. In acest 
mod. acțiunile colegilor maghiari 
le vor fi aduse la cunoștință 0- 
dată cu apariția acestor publica
ții. Prozatorul Alexandru Vlad, 
aflat in trecere prin l’itroșani, 
iși aduce aminte de vremea când

„Nimic hu i ușor pe pământ**______

Cât mai costă o groapă ?
Problemă de aritmetica: „Dacă 

zece oameni sapă intr-o zi o 
groapă, c.it sapă cinci oameni 
intr-o zi Dacă ați răspuns o 
jumătate de groapa, ați greșit. 
Răspunsul corect este ; tot o 
groapă.

In Vulcan, lângă magazinul fo
to, s-a săpat o groapă în care va 
fi amplasată o stație de autobuz. 
N-am aflat câți oameni au săpat

BALANI A - CÂINELE
Abuzul de excj' ante vă poate 

.irunca in butoiul cu melancolie.

SCORPION — MISIRI-I
Astăzi n-avețl altceva de făcut 

decut să aprobați și să vă lăsați 
dusța) de val.
SAGLIA I OR — ȘOBOLAN
Cheltuieli neprogramate vă pot 

pune în încurcătură financiara. 
Evitați piața I

CAPRICORN - BOU
Ieșirea din izolare este de bun 

augur, însă protecția la loviturile 
sub centura e Încă deficitară.

VĂRS A IOK — ll(«RU
Dacă aveți de luat decizii de 

importanța ma joră, nu le laeațî 
pe seama altora.

TEȘTl - IEPURE
Informații de o valoare Inc ;li 

mabiiă ■« scurg pe o altă filieră, 
pentru că ați negUțat o sur s ii 
„ieftină".

culară) pe care s-ar putea ame
naja un parc, se pot Vedea silnic
animale pășunând. De ala zic,
geaba-j hotărâre, dacă nu are
cine să verifice respectarea ei.
(P.N.) 

era, împreună cu liderul maghiar, 
redactor Ia ECHINOX. Această 
celebră revistă studențească a- 
vea, în fiecare număr, o pagină 
in maghiară șl alta în germană. 
Dacă vigilcnții cenzori mai sco
teau din materialele paginii un
gurești, colegii români din redac
ție luau cunoștință de eveniment 
fura a putea realiza de ce. Oa
menii scoteau împreună revista 
și nu știau ce conțin paginile 
colegilor maghiari și germani. 
Deprinderile din tinerețe se uită 
greu. In viață, oricât aj vrea, 
c greu să mulțumești pe toată 
lumea. Dar este esențial să nu-ți 
dezamăgești prietenii. (M. BARBU) 

această groapă, dar știm cât a 
costat : 400 000 de lei. Transportul 
bolovanilor depozitați vis-a-vis a 
costat „numai" 20 000 de lei. Și 
încă ceva : dacă anul trecut pro
iectul șl constituția unei stații 
de autobuz costa 1,7 milioane de 
lei, anul acesta se ridică la 11 
milioane de lei. După cum ve
deți, nimic nu-i ușor pe pământ. 
(Valj I.OCOTA)

Bl.RBLC — DRAGON
Astăzi, cuvintele sunt de aur. 

Drămuiți-le, să vă ajungă pentru 
cât mai multă vreme I

- TAUR—ȘARPE
Zj fericită in ce privește rea

lizările personale, dar trista pen
tru partenerul conjugal.

GEMENI — CAL
Totul va merge ca pe roate, 

dacă nit folosiți mijloace de 
transport pe roți...

RAC — OAIE
Relația e ca și făcută. Mai 

i-amănc să-i stabiliți valoarea și 
ia plaiiți... contravaloarea.

LEU — MAIMUȚA
V simțiți rAvășit(ă) in gânduri 

și neagur(ă) pe picioare. Nu în
treprindeți nimic care să anga
jeze răspunderea personală I

I EC1OARA — COCOȘUL
Av-iți idet extraordinare, dar 

Inerția cu care le puneți în apli
care vă afectează „imaginea".

PROGRAM
SATELIT

RTL

7,OU știrile dimineții.
8,00 Magazin matinal

11.30 227
13.30 Springficld Story
14.20 California Clan
15.10 Vremea dorinței
16,00 Ilona Ghristen show
17,00 Hans Meiser Show
18,00 Gine e șeful aici 7
18.30 O familie drăguță
19,00 Elf 99 — magazin
19,45 Știri.
20.15 ExplQziv-magazin
20,40 Vremuri bune...
21.15 Muzică populară
22.15 Găluști de SaKburg
23 15 Cum ziceați <t& e 1

0,15 Fascinația păcatului
1,45 Gladiatori) Americană
2,40 Soarta Lillanej H
4.20 Fascinația păcatului

PRO "i

5,15 Seriale, da
10,00 M.A.S.H,
12.15 Reluări
13.15 Perry Mason
14.15 Femeile nu uită
15.55 Adderly
16.55 Mr. Belvedere
17.25 Visez la Je.armie
18,05 Trick 7
19.25 Cei trei
19.55 O casă Zgomotoasă
20.25 Roseanne
21,00 Știri
21.15 Jocul ambițiilor La golf
23,20 Raven
0,20 La noapte, atacul I
2.10 Reluări
3.10 Triunghiul Berinudelor
5.10 Reluări

EUROSPQRT

Vinerea în direct
8.30 Tenis

14,00 Automobilist»
15,00 Fotbal
16,00 Tenis
19.30 Automobilism
20.30 Știri sportive 1
21,00 Mag. sporturilor cu niotog
22,00 Aulomobilisiu
22.30 Fotbal american
23,00 Golf

0,00 Tenis
2.30 Știri sportive 2

PROGRAMUL 
TV.

VINERI, 24 SEPTEMBRIE

7,00 TVM.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Nape o.
12,00 FHm serial. Hoțomanii.
13,00 TENIS: România — M.iroe,
17,05 Magazin în. hnrba germani,
18,05 Pro patria.
19,00 Cultura în lum*.
19,30 Desene anlmato
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Film serial. Mp»,
21.40 Viața parlamentai^
22.10 & pentru un <TC.
22.40 Gong I
23.10 Actualități.
23,25 Film artisUe. KeevA,

1,00 TENIS; HomAni* — Majro».
1,30 întâlnirea d» te aatemtl

nop|ii.
2,16 închiderea ■ana1 iiniMi.
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PAGINA TINERILOR
M1NEROCK

utili - Unt nai ii ii mint
La începutul acestui an scriam un reportaj 

despre rockerii și rockoteca de la cabana Straja. 
La vremea respectivii acej reportaj a stârnit 
foarte multe discuții și controverse. Și mărtu
risesc, o perioadă mi-a fost foarte greu să împao 
opiniile acuzatoare ale rockcrilor cu cele admi
ratoare ale discomanilor. Ulterior, foarte mulțî 
rockeri mi-au reproșat că nu prea le-am acordat 
dreptul de a-și expune și ei motivele pentru care 
au optat pentru acest gen muzical (.și, a§ spune, 
acest mod de viată), care le-a adus, în mare 
parte, dezavuarea din partea societății. Am con
venit atunci să le acordăm spațiu în această 
pagină pentru a se prezenta. Din păcate n-au 
făcut-o decât sporadic.

In pagina de tineret a ziarului „Tinerelul li
ber", coordonată de mai vechiul nostru prieten, 
Dan Mircea Cipariu. apare — „pentru prima 
dată in presa românească, sub microscop... 
rockul satanic și mafia care îl întreține". Aici, 
sub semnătura reputatului psiholog șl gazetar 
Alexandru Iloria sunt dezvăluite o serie de as

pecte negative ale acestui gen de muzică consi
derat „o întinare a genului de rock clasic". Pen
tru că, dacă inițial rockul ilustra speranța, 
cântând viața și frumusețile ei, rockul satanic 
propovăduiești — în opinia autorului — maca
brul ceremoniilor de adorare a Satanei, care 
se practică în triburile canibalice din Africa 
America de Sud șl India. Pare este de fapt și 
locul de baștină al acestui gen muzical.

Și pentru că prietenul șl confratele Dan Ci
pariu mi-a acordat dreptul de copyright pentru 
materialele publicate în „Dictatura adolescenți
lor" voi reveni asupra considerațiilor și motiva
țiilor psihologului Alexandru Iloria asupra 
problematicii sociale a rockului. în general și a 
celui satanic, în special.

Până atunci, sub genericul titlu „ROGKUIv — 
INTRE ANGELIC ȘI MALEFIC" vă Invit, dragi 
prieteni, să-mî trimiteți la redacție opiniile 
voastre vis-a-vls de acest — de ce să nu re
cunoaștem ? — controversat subiect care a fost 
este și va rămâne rockul. Așadar, AVEȚI 
CUVÂNTUL !

Elev silit...or
Am căutat In dicționare definiția elevului silitor și nu m-a 

satisfăcut. Am căutat elevi silitori și nu i-am găsit satisfăcut:, nici 
pe ei, nici pe părinții lor. Atunci m-am întrebat dacă are vreun 
rost să maj caut, dacă nu cumva porneam de la o premisă falsă. 
Răspunsul a venit la timpul lui.

Zilele trecute, din curtea unei școli de țară, mi-a zâmbit 
amintire fugară. Ge „elev silitor" ?!
Dacă nu, nu 1 Nu rămâi decât un elev silit. Or, cu de-a sila, poți 
doar să-i ici omului, nu să-i dai.

o
Dacă ai ceva în cap, bine I

e.

$

lopul verii la
Coslinești

— Secțiunea pop —-

I Mr. Vain — Culture Beat

2. Almo6t Urneai —• Roxette

3. I U’ill You 
chacJ Jackson

4. îf — .I.met

5, Dreamlover

.lackson

— Mariah Carcy

6. Disco Infei no — Tina Turner

7.

8.

9.

lligher Ground — UB -10

Faces — 2 Unlimitcd

Rain — Madonna _

10. What is Ixivc" — Il.icldaway
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I
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Pagină realizată «le 
Ștefan CIMPOI, 
\ aii LOC OT.\, 
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Mihaeic și l oaie ia,..
SCORP1ONS

Miha< la Bldcțcu și Andrei — 
Adrian Juravca au fost câștigă
torii concursului de dans orga
nizat sâmbăta trecută la disco
teca „Vox Montis" din Petroșani. 
Concurs despre care ați avut 
ocazia să citiți în ziarul nostru 
de sâmbătă Din păcate, datoi ită 
unei greșeli tipografice, articolul

respectiv se încheia cu mențiunea 
că „f< riciții câștigători vor p.xr- 
ticlpa...". Unde ? N j nu 1 în
căput să vă spunem. Ei bine va 
spunem acum. Mihacla și Foaie 

marți scara la 
stadionul Dinamo, 
formației SCO1’.-

L*.

■x 'Ș

au participat 
București, pe 
la concertul 
I’IONS.

V
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Cort in Alexc
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Tn Vulcan, LACRAM1O.A IA 

lăcrimează după un băiat bucă* 
lat. pe nume Tiberiu, omul care 
știe să vorbească așa de humof 
în nopțile cu lună. Pe domnișoa
ră nu o deranjează nopțile re<ș 
pective, ci zilele eu «oare, când 
băiatul, asemeni Făt-Frumosului 
din „Povestea porcului", îmbraaâ 
o scârbavnică piele, devenind d< 
nerecunoscut: e mitocan, o jig
nește, iși pierde tandrețea noc
turnă. Intr-un cuvânt : e alt onf,

Ge să-ți spun, drăguță Eăcră 
mioară ? Dacă băiatul nu e om 
întreg, cj numai o Jumătate, nu 
cred că poți să-l accepți. Aceasta 

decâtfiind situația, eu nu pot 
să-ți dau binecuvântarea.

DANU’Ț din Petrila este 
năr de 11 ani. îndrăgostit 
câteva zile de noua lui ___ o„
de bancă. Mă întreabă cum sâ-l 
vorbească și, mai ales, re «â-l 
spună. De unde vrei să șl4u eu, 
dragă Dănuț, ce vrei sa-1 spui I 

spune că-m-j place foarte 
școală, 
așa ? 
înțeles 
pentru

un U- 
da 

colegă

Eu l-aș 
mult la 
nă, nu-i

N-am 
păstrezi 
bancă, cea din 
nu-mi place să o.a.u,,, .<«- 
bule să o fac: ultă-te mai mult la 
tablă și la profesori decât 
colegele de clasă. Viitorul 
dovedi că am dreptate.

KYLTE M1NOGUE din T.upcnl 
este „foarte îndrăgostită" de sex- 
simbolul femeilor din Români#, 
Toto Cutugno (după spusele R£- 
monei Bădescu). Austr.rlianea 
din Lupeni ne roagă foarte fru
mos să-i dăm adresa iubitului el 
cântăreț, motivând că este d# 
datoria Iul Cupidon să-l rezolv* 
problema. Ai dreptate: eu arU 
numai datorii. <

Dragă Kylie, nu numai efl nil 
vreau să stau în calea iubtrU 
tale, dar iți voi dovedi că fac toț 
ce-mi stă în putință pentru 
Toto al tău să te facă fericită. 
Pentru aceasta îi rog pe cel (sau 
cele) care dețin adresa italianu
lui să o trimită urgent la redac
ție. In așteptarea el, tu piaptâ- 
nă-tc, riijcazâ-te și nr«-găt«^lc țT 
geamantanele.

n-ar fi o mineiu- 
I 

ce 6entlmen[< 
fosta oolegă de 

anul trecut. Deșt 
dau sfaturi, tr4>

la
V#

i

1

i

i
i

ROMUS 
DIN

roagă

MIIIALACJIE
VULCAN ...Jț

să publicăm,

DANIELA BALAUR — Petro
șani. Nașterea ta se află sub 
semnul prosperității și confortu
lui. Ascendentul orei de naștere 
este în Tigru, ceea ce imprimă 
activității tale un caracter crea
tor. inovator. Lucrurile bune vin 
natural «pro tine, nu va trebui 
ră muncești din greu pentru a 
trăi. Al nevoie de prieteni puter
nici, loiali, care să te conducă și 
de care să te legi. Iepurele e- ’u 
cel mal Indicat, inclusiv cn par- 
tcnf.-r conjugal. Cu șanse egale, 
te poți apropia și de Mistreț.

Intre trăsăturile personalității, 
ne remarcă cele pozitive: spon
taneitate, delicatețea energiei in
ferioare, sensibilitate. distincție, 
discreție, moralitate,’ o înaltă ți
nută etică, fire n-trasă șl liniști
tă. Sentimentul domină rațiunea.

Poți influența, spre binele tău, 
personalitățile șl pe marii con
ducători. Qmoști valoarea in-

trinsecâ a fiecărui lucru și poți 
înfăptui lucruri la scară marc-, 
dacă nu-tl cruți efortul și reu
șești să-ți înfrânezi lăcomia, În
clinația spre lux și cochetărie, 
colaborată cu lipsa simțului prac
tic, te poate Îndemna la chel
tui-.i nesăbuite. De fapt, la o 
analiză mentă, vei constata că In 
anul 1993 ai petrecut bine, «tar 
puțin cam scump. Ai avut și vei 
mai avea dispute și mici conflicte 
iritante acasă, dar asta nu e o ne- 
nojocire. Tu ești predestinată 
frumosului și înaltelor aspirații 
in dragoste, Iluziilor romantice 
ți visurilor idilice. Se pare că nu 
vel putea scăpa de teroarea o- 
chllor verzi, care te urmăresc și 
te subjugă. Totuși, fă un efort 
ți amână pasul decisiv până In 
1999 I Anul 1994 este neprielnic, 
In ce te privește, pentru orice 
inițiativă cu bătaie lungă.

Profesional, te poți orienta

HOROSCOP 
spre o carieră artistică sau diplo
mație. In orice caz, uebuie să 
ții cont de limitele în care ești 
nevoită să te miști. O voință sla
bă, o oarecare fragilitate, reclama 
imperios prob iție și linptil.sio- 
nare exterioară. Răceala caracte
ristică ■ emnului poate ii învinsă 
prin consum de excitant-: sau, ca 
o recomandate generală, prin 
abordarea unui mod de viață yo 
ga, caz în cure vei trăi în mod 
sigur mai mult decât media.

l’«- moment, trăiești un senti
ment de plenitudme. normal, la 
vârsta ta. Lipsa unui prieten sta
tornic e doar aparentă. Depinde 
de înălțimea la care 
ciiet-a. Cullisa priciciuilo 
toane care știu să vadă 
nu doar femeia I

Când începi o nouă zi, 
an, privește puțin peste 
înațjoi. Bilanțurile te ajută să-ți 
depășești lipsurile șl să revii cu 
picioarele pe pământ.

ridici 
cu 
in

țtn- 
per- 
tine

lin nou 
umăr,

Ne
„în cadrul ziarului Zori noi, toa
te cele zece participante la con
cursul „Cea mai frumoasă citi
toare", adică în fiecare număiț 
câte o frumoasă". Stimate prie- 
tenc, îți înțelegem gândul (I 
pornirea, dar, din păcate, noi nn 
te mai putem ajuta in accas a 
privință. Exact ceea ce ne ceri 
tu am făcut deja, pe parcursul 
a două luni, în vara care tocmaf 
a trecut. Bănuim că ai fost du# 
dc-acasă în perioada raspecHvSț 
In perspectiva ediției a doua fl 
concursului, pentru a evita 
petarca situației neplăcute 
acum, iți sugerăm să te abonezi 
la ziarul nostru cât mal curân/I 
(cât mai e ieftin I).

I 
in | 

11 I al I 
-| 

.ca j

Actorul
cercând sîi ia un intc.Tviu 
□ui adevărat 
frumusefii: Dana Balaur 
locul II ia concursul „Cea 
mai frumoasă cititoare**.

„bal tur’* re-

Alb pe negru
Marian Boboc este pi-imul 

a curm crcațio v-o supunem 
tențici. La cel numai 26 dc ani 
ai tăi, Marian a adunat suficient 
material pentru nn volum dc 
poezie. Eslc laureat al unui con
curs Internațional de literatură

V I

poet
a-

din Belgia, membru de L.u4 
ai cenaclului „Boema" ți autorul, 
expozițiilor de avangardă: Fx.
poziția universală de litcrafeurfij 
marian boboc" (1902—1993) 
„.Sexpoziție. tina turner. cornel 
orașul cu barbă".

<

am urinarii (XX-ina ziua și noaptea 
am vasal poema în toată măreția el 
de fem«c neîncepută
am alergat in slngelu meu alături 
de globulele roșu ou «rlLe cri nedcscoperite 
am primit vînlul în azilul buzunarelor 
mele
iim iubit uneori o tată cu nume meteorologic 
am fost învinuit do o marc tristețe 
fără rost

BOBOC MARIAN

I 
I
I
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PUBLICITATE
COMEMORĂRI

SCUMPEI s> frumoasei noastre 
mame, Marioara Bugnar. la ani
versarea zilei de naștere, din 
inimă multă sănătate, fericire și 
un sincer „La mulți anii' Cu toa
tă dragostea, fiicele Viorica, Doi
na Și ginerii Marcel și Nicu. 
(0125822)

UN CĂLDUROS „La mulți anii" 
pentru nașul Vasile Pădure, cu 
ocazia zilei de naștere, din par
cea finilor din Barbăteni. (0125784)

PENTRU familia Albiei Gheor- 
ghe Și Virginica, la 10 ani de căs
nicie: Domnul să vă-ndrume pă
ții și să vă creșteți trandafirul. 
Vă urează nașii familia Cazacu. 
(0125808)

VANZAR1

VÂND urgent 2 dulapuri fri
gorifice, cameră frigorifică plus 
agregate, vitrină frigorifică, cân
tar electronic, casă marcat, di
verse. Rclațij la telefon 570853 
Vulcan, după ora 16. (0125790)

VÂND televizoare color. Petro
șani, Doinei, 5 (vizavi IUMP). 
(0125669)

VÂND televizoare color RFG, 
funcționare perfectă, 105 000 lei 
șl cu telecomandă 125 000 lei. Te
lefon 541902. (0125806)

CEDEZ parțial spațiu comer
cial, Petroșani, str. 1 Decembrie, 
nr. 124, cu achitarea investiției 
actualului chiriaș. Relații: telefon 
545732, după ora 9. (0125800)

VÂND apartament 2 camere, 
Petrila, 8 Martie. Telefon 514330, 
după ora 15. (0125803)

VÂND autoturism- Dacia 1300, 
telefon 570195. (0125805)

VÂND spațiu comercial Petrila, 
S.C. Ariei. Telefon 550568, între 
oreie 8—20. (0125794)

VÂND stație amplificare Akai 
șl casetofon Deck JVO cu ana
lizator spectru. Telefon 544874, 
după ora 17. (0125816)

VÂND urgent casă pe str.
CLlea Brăii nr. 7 Lupeni. Infor
mații: la Biserica Baptistă Crești
nă Lupeni, str. Lăpușneanti nr. 1 
(0125815)

OFERTE SERVICII

SOCIETATE angajează urgent 
personal. Vulcan, Nicolae Titu- 
Lescu 25 — „Fun Club", între o- 
icle 9—11 Și 17—20. (0125799)

PIZZERIA „Claudia" Vulcan 
angajează urgent 2 tineri în me
seria de laborant. Relații, la se
diul din str. Mihai Viteazul. 
(0125802)

S.G. DISCO BAR SRL „Mine
rul" Petroșani angajează ospătare 
fi ospătari. (0125813)

ÎNCHIRIERI

DAU C'U chirie apartament 2 
camere și 2 boxe garaj — Pe
troșani, Hermes. Telefon 543833, 
după ora 16. (0125820)

PIERDERI

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Pătrașcu Dumitru, 
liberată de EM Dîlja O declar 
mula. (0125804)

PIERDUT tichet butelie pe nu- 
■ «nele Grecu Paul, eliberat de Cen
trul de preschimbare Vulcan. II 
declar nul. (0125814)
I PIERDUT carnet student pe 
numele Cucu Ioan Mircea, eli
berat de UT Petroșani. II declar 
nu). (0125817)

S-AU SCURS 3 ani de cund dragul nostru soț și tată 
sing. BALINT GAȘPAR 

a plecat pe drumul fără întoarcere.
Nu-1 vom uita niciodată. Soția și fiul Robert. (0125812)

S-AU SCURS 12 ani de când dragul nostru soț, tată și bunic 
HUDEMA PETRU

a plecat pe drumul fără întoarcere. Va rămâne mereu viu în su
fletele soției Zoița, copiilor Gigi, Nicu, Mirela și nepoatei Ana — 
Maria.

Dumnezeu să-l odihnească! (0125818)

rZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,

Universitatea Tehnică 
Petroșani

.ANUNȚA
REDISTRIBUIREA CANDIDAȚILOR RESPINȘI LA CON
CURSUL DE ADMITERE IN 1NVAȚAMANTUL SUPE
RIOR

Prin Ordinul ministrului învățământului nr. 5912/21 
septembrie 1993 sa aprobat redistribuirea unor candidați, 
la concursul de admitere in învățământul superior din se
siunea septembrie 1993, care au fost declarați respinși, însă 
au obținut media generală de cel puțin 5, la instituții de 
învățământ superior de stat-

La Universitatea Tehnică din Petroșani pot fi redis 
tribuiți candidații declarați respinși la profilul Economic cu 
medii generale peste 5. Redistribuirea se va face la profi
lurile Electromecanic și Electric ale Colegiului Universitar 
Tehnic și de Administrație, în limita locurilor rămase ne
ocupate (17 — Ia profilul Electromecanic, 10 — la pro
filul Electric).

Pentru redistribuire, candidații vor susține un test 
dc verificare a cunoștințelor la Fizică (mecanică, fizică mo
leculară și căldură, electricitate), în ziua de 27 septembrie 
1993, intre orele 10—13.

înscrierea candidaților pentru susținerea testului se 
face in perioada 23—25 septembrie 1993, între orele 8—14, 
la secretariatul colegiului (telefon 542580 interior 152).

Potrivit ordinului menționat redistribuirea candidați
lor la învățământul de scurtă durată (Colegiul universitar 
din Petroșani) se va face cu condiția ca o probă de con
curs să fi fost comună, urmând a se susține test de cunoș
tințe doar pentru a doua.

Admiterea candidaților se va face în ordine descres
cătoare a noilor medii generale obținute.

Nu se percep taxe de înscriere.

S.C. „SCAI”-SA
Petroșani

ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI
str. M. Eminescu nr. 17 

ANUNȚA 
începerea unui nou curs de școlarizare in vederea obținerii 
permisului de conducere cat. „B“, care cuprinde:

— 30 ore practică auto;
— 20 ore legislație rutieră;
— 15 ore cunoașterea automobilului.
Pentru seria octombrie 1993- (0125809)

S.C. Comin SA Petroșani
Str. M. Eminescu nr. 22

ANGA.JEAZA URGENT
CONDUCĂTORI AUTO cu categoriile B, C, E.)

Relații suplimentare sc primesc la sediul societății, te
lefon 513992, 543213.

P U B L I G I r A TE
Societatea Comercială 

Botrans Iscroni S. A.
încadrează direct sau prin transfer următorul personal: 

—■ Conducători auto pentru autotransportor beton, 
automacarale și autobasculante de 16 to, de preferință cu 
domiciliul în Câmpu lui Neag, Uricani sau Lupeni;

— Ingineri profil auto sau electromecanic pentru func

ția de șef coloană, de preferință absolvenți promoția 1993;

— Economiști pentru activitate financiar — contabilă, 

de preferință promoția 1993.
Informații suplimentare Ia sediul societății, str- Vâna 

Neagră nr. 123, Iscroni sau telefon 570991,

R. A. H. Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

in vederea ocupării postului de
O CONTABIL ȘEF pentru Unitatea pentru Adminis

trarea Cantinelor și Cazare, cu sediul in Petroșani, strada 
Griviței nr. 36.

Condiții: absolvent studii economice superioare.
Concursul va avea loc în data de 29 septembrie, ora 

10, la sediul R.A II. Petroșani. Relații suplimentare la 
telefoanele 513452, 542061, biroul salarizare. (Factura nr. 
687659)

Abatorul Petroșani
cu sediul în Livczeni

organizează bază de preluări animale în data dc 27 
septembrie 1993 la Petrila și în data dc 28 septembrie 1993 
la Uricani și Vulcan.

Se preiau bovine adulte Și tineret bovin peste 350 kg, 
dc calitatea I și a II a și se practică următoarele prețuri=

bovine adulte cal. I 520 iei/kg viu
bovine adulte cal. a II a 490 lei/kg viu
tineret bovin 650 lei/kg viu
La preluarea animalelor se va prezenta bilet de pro

prietate și certificat dc sănătate a animalelor. (0125819)

Societatea Comercială 
„Spicui” SA Petroșani

cu sediul in str. Oltului nr. 30,

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea postului dc
— director general.
Condiții: studii superioare
3 ani vechime în funcții de conducere-
Relații la sediul societății sau la telefon 542673, ser

viciul personal.
înscrierile Ia concurs sc fac până in data dc 30 septem

brie 1993.

Cotidianul dc opinii și informații „ZORI NO1“ apare sub egidn 
t SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI* SJL
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